
Zásady používání soubor  cookies
Co jsou Cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se p i návšt  webové stránky 
stáhnou do Vašeho po íta e, mobilu nebo jiného za ízení. Následn , p i každé další návšt  této webové 
stránky se soubory cookies zasílají zp t na p vodní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies 
rozpozná. Cookies jsou užite né, protože umož ují webovým stránkám rozpoznat za ízení uživatele.

Trvalé cookies

Tyto cookies z stávají v za ízení uživatele po dobu, která je stanovená v souboru cookie. Aktivují se vždy, když 
uživatel navštíví webovou stránku, která daný soubor cookie vytvo ila.

Rela ní cookies

Tyto soubory umož ují provozovatel m webových stránek propojovat jednotlivé aktivity uživatele po dobu 
prohlížení webových stránek. V okamžiku otev ení okna prohlíže e se tyto soubory aktivují a deaktivují se po 
zav ení okna prohlíže e. Rela ní cookies jsou do asné a po zav ení prohlíže e se všechny tyto soubory 
vymažou.

Cookies mají r zné funkce, jako nap íklad efektivn jší vyhledávání mezi jednotlivými webovými stránkami, 
pamatují si vaše preference a celkov  zvyšují uživatelský komfort. Také mohou zajistit, aby reklamy, které vidíte
online, odpovídaly vašim zájm m a preferencím.

Další informace o cookies jsou dostupné na www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Jaké soubory cookie používáme:

Nezbytné cookies

Tyto cookies jsou bezpodmíne  nutné pro fungování webových stránek a souhlas uživatele s t mito cookies 
není vyžadován. Bez t chto cookies nebudou n které funkce webových stránek možné.

Výkonnostní cookies

Tyto cookies shromaž ují anonymní informace o navštívených stránkách. Otev ením webových stránek dáváte 
souhlas s umíst ním t chto cookies ve Vašem za ízení. Tyto soubory cookies shromaž ují informace o tom, 
jakým zp sobem návšt vník užívá webové stránky, nap íklad které stránky nej ast ji navšt vuje a zda dostává 
z webové stránky chybové zprávy. Tyto cookies neshromaž ují identifika ní údaje o uživateli, všechny 
informace jsou agregované a tedy anonymní. Tyto cookies se používají pouze ke zlepšení fungování webových 
stránek.



Funk ní cookies

Tyto cookies si pamatují vaše volby a na základ  toho zlepšují Váš uživatelský komfort p i užití webových 
stránek. Otev ením webových stránek dáváte souhlas s umíst ním t chto cookies ve vašem za ízení.

Funk ní cookies umož ují webové stránce zapamatovat si vaše volby (nap . vaše uživatelské jméno, jazyk nebo 
oblast, kde se nacházíte) a tím rozši ují Vám lépe vyhovující funkcionality stránek. Tyto cookies si mohou také 
zapamatovat zm ny ve velikosti písma, fontu a dalších ástí webových stránek, tak jak si je uživatel p izp sobil. 
Dále umož ují využití služeb, o které uživatel požádal, jako je sledování videí, umíst ní komentá  na blogu, 
apod. Informace shromaž ované prost ednictvím t chto cookies mohou být anonymní a nesledují vaše 
aktivity p i návšt  jiných webových stránek.

Cílené nebo reklamní cookies

Tyto cookies shromaž ují informace o vašich zvyklostech p i vyhledávání a podle toho cílí reklamní sd lení 
relevantní k Vašim zájm m a vaší osob .

Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení po tu reklamních 
sd lení v i jednomu uživateli a zefektiv ují reklamní kampan . Tyto cookies jsou zpravidla umis ovány na webové 
stránky t etími stranami se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku 
navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi asto jsou pak tyto cookies spojeny s funkcionalitou stránek 
zajiš ovanou dalším subjektem.

Nastavení prohlíže e a nastavení cookies

V záložce Help na lišt  v tšiny prohlíže  najdete návod, jak zabránit vašemu prohlíže i p ijímat nové cookies, 
jak dostávat oznámení v p ípadech p ijetí nových cookies a jak deaktivovat všechny soubory cookies. Stejn  tak
si m žete deaktivovat anebo zcela vymazat obdobná data užívaná vašim prohlíže em jako dopl kové moduly, 
jako jsou flash cookies, a to tím, že zm níte nastavení dopl kového modulu nebo tím, že navštívíte webovou 
stránku jejího výrobce.

Protože Vám soubory cookies umož ují využívat n které základní funkce webové stránky, doporu ujeme Vám, abyste 
cookies nechali zapnuté. Nap íklad pokud zablokujete nebo odmítnete n které soubory cookies, nebudete moci využívat
naše produkty a služby, které vyžadují Vaše p ihlášení. Pokud necháte cookies zapnuté, nezapome te se vždy odhlásit, 
pokud používáte sdílený po íta .

inný nástroj pro správu soubor  cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Používáním tohoto webu s tímto zpracováním cookies souhlasíte.


